
Enkele dingen omtrent de bekering van Jan Geense 
 

Geachte lezer, onlangs heb ik dit kostelijke boekje van en over Jan Geense gelezen. Wanneer we een bekeringsgeschiedenis lezen, moeten we 

eigenlijk alleen maar een autobiografie lezen. Al het andere wordt meestentijds mooier gemaakt dan het in wezen is. Ik heb alleen de eerste 

drie hoofdstukken ingescand om u zijn bekering (hfst. 3), maar ook de weg die tot zijn bekering geleidt heeft (hfst. 2),  te laten lezen. De 

inhoud, maar ook met name de titels van deze twee hoofdstukken troffen mij zeer.  

 

Hoofdstuk 2 -  Een hartelijk berouw 

Wat Geense in dit tweede hoofdstuk van zijn boekje verteld, is de toeleidende weg tot Christus geweest in zijn leven. Velen in onze dagen 

houden dit alrede voor het geestelijke leven. Waarbij sommigen zelfs een liefdesbetrekking op Christus gekregen hebben. Maar Geense verteld 

later zelf dat toen het recht Gods nog niet bevredigd was geworden. De toorn en de gramschap Gods over zijn zonden moest nog worden 

weggedragen. Geense moest met alles de dood nog in. Want onder de heerschappij van zijn eerste man is immers geen geloof, blijdschap en 

vrede, Gal. 3:12-21. Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd 

als hij leeft? Want een vrouw, die onder den man staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; maar indien de man gestorven is, zo 

is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster 

genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. 

Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, 

Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden, Rom. 7:4. 

 

Hoofdstuk 3 -  Uit de dood in het leven  

Ondanks dat Geense zijn bekeringsweg en de verdere leidingen Gods in zijn leven, vertelt vanuit de voertaal van het gezelschapsleven uit het 

begin van de vorige eeuw, is het toch kostelijk dat hij de titel van het derde hoofdstuk betiteld zoals hierboven vermeld. Het is zeker waar dat 

Geense onder invloed stond van mannen als Smytegelt en G.H. Kersten, die in hun leer de wedergeboorte helaas te vroeg hebben gesteld. 

Ondanks hun leerdwaling, waren hun zielsbevindingen best zuiver. Maar hier, wanneer Geense zijn bekeringsweg omschrijft, dwaalt hij zelfs 

niet in de leer. Geense had klaar en helder gezien dat, toen hij licht over ontvangen genade kreeg geschonken, pas achter de kruisdood het 

leven door de opstanding met Jezus Christus lag. Al hetgeen daarvoor geschiedt is zeer zoet en best kostelijk, maar het is tekort voor de 

eeuwigheid. Want, God kon Zijn eigen lieve Zoon in Zijn heilige recht niet sparen, zo ook u en mij niet wanneer Hij deze verworven zaak 

geestelijk gaat toepassen. Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de 

doden opgewekt heeft. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u 

vergevende, Kol. 2:12-13, Gal. 2:19-20, Rom. 6:3-8.      
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